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NÁVRH UZNESENIA 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. g) a ustanovenia § 

4 ods. 5 písm. a) bod 3. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov 

 

uznáša sa na 

Všeobecne záväznom nariadení mesta Svidník č. 3/2018 o pravidlách času predaja v obchode 

a času prevádzky služieb  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MESTO  SVIDNÍK 

Všeobecne záväzné nariadenie Číslo: 3/2018 

 

Mesto Svidník v zmysle článku 68 Ústavy Slovenskej republiky, ustanovenia § 6 ods. 1 a 

ustanovenia 4 ods. 5 písm. a) bod 3  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov  

 

vydáva   

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 3/2018 

o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

 

Článok 1 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje pravidlá času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb na území mesta Svidník.  

2. Všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na všetky právnické osoby a fyzické osoby 

– podnikateľov (ďalej len „podnikatelia“), ktorí prevádzkujú na území mesta Svidník 

prevádzkarne obchodu a služieb. 

 

Článok 2 

POVINNOSTI PREVÁDZKOVÁTEĽA 

1. Prevádzkovateľ písomne oznámi mestu Svidník (mestský úrad, odbor sociálny, 

zdravotný, podnikateľskej činnosti a obchodu) do 5 kalendárnych dní otvorenie 

prevádzkarne a určenie prevádzkovej doby, zmenu prevádzkovej doby a zrušenie 

prevádzkarne.  

 

Článok 3 

PREVÁDZKOVÝ ČAS 

1. Čas predaja v prevádzkach obchodu a čas prevádzky služieb je určený od pondelka do 

nedele. 

2. Pre celé územie mesta Svidník sa určuje čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb 

od 6.00 hod. do 22.00 hod. (ďalej len „základný prevádzkový čas“), ak nariadenie 

neurčuje inak. V rámci tohto času si môže podnikateľ sám určiť prevádzkový čas pre 

každú prevádzku (ďalej len „určený prevádzkový čas“).  

3. Prevádzkarne otvorené po 22.00 hod. sú povinné dodržiavať nočný kľud a verejný 

poriadok.  



4. Čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb mesto Svidník týmto všeobecne 

záväzným nariadením ďalej určuje :  

a) v obchodných prevádzkach a v prevádzkach služieb s predajom a podávaním 

alkoholu alebo bez predaja a podávania alkoholu, vo všetkých prípadoch bez 

hudobnej produkcie v časovom rozmedzí od 06.00 hod. do 24.00 hod., okrem 

piatka, soboty, kedy sa prevádzkový čas určuje od 06.00 hod. do 03.00 hod. 

nasledujúceho dňa,  

b) prevádzkový čas v prevádzkach: 

ba) poskytujúcich služby prechodného ubytovania s prevahou služieb ubytovania, 

bb)  s predajom tovaru a poskytujúcich služby na čerpacích staniciach pohonných 

hmôt, 

bc) s predajom tovaru a poskytujúcich služby v obchodných domoch typu 

supermarket a hypermarket, 

bd) s predajom tovaru - periodickej a neperiodickej tlače a tlačovín, 

be) s predajom tovaru a poskytujúcich služby zdravotnícke (lekárne, predajne 

zdravotných pomôcok a pod.)  

 

je časovo neobmedzený,  

c)  v prevádzkach služieb vykonávajúcich spoločenské udalosti: 

ca)  svadby a stužkové slávnosti budúcich maturantov a pod. 

cb)  firemné večierky, 

cc)  rodinné akcie usporadúvané v stravovacích zariadeniach s prípravou a výdajom 

teplej stravy,  

sa určuje neobmedzený prevádzkový čas, okrem prevádzok susediacich so 

stavbami na bývanie, v ktorých je prevádzkový čas určený v pondelok až štvrtok 

a nedeľu od 8.00 hod. do 22.00 hod., v piatok a sobotu od 8.00 hod. do 24.00 

hod. 

d) pre prevádzky rýchleho občerstvenia bez predaja a podávania alkoholu v čase od 

06.00 hod. do 24.00 hod. okrem piatka a soboty, v ktorom sa prevádzkový čas určuje 

od 06.00 hod. do 02.00 hod. nasledujúceho dňa,  

e) v prevádzkach, ktoré organizujú diskotéky /tanečné zábavy/ sa stanovuje od 08.00 

hod. do 24.00 hod. okrem piatka, soboty, kedy sa prevádzkový čas určuje od 08.00 

hod. do 03.00 hod. nasledujúceho dňa,  

f) prevádzkový čas v prevádzkarňach poskytujúcich reštauračné a pohostinské služby, 

ktoré majú zriadené sezónne exteriérové priestory (terasy a pod.), je pre časť takto 

využívanej prevádzkarne prevádzkový čas určený v rozpätí od 06.00 hod. do 22.00 

hod., v prevádzkarňach nachádzajúcich sa v centrálnej mestskej zóne (Ul. Centrálna 



– časť pešej zóny a Ul. Poštová – časť pešej zóny) v rozpätí od 06.00 hod. do 24.00 

hod.,  

g) prevádzkový čas v špecializovaných herniach určených na prevádzkovanie 

hazardných hier  prostredníctvom výherných prístrojov, technických zariadení 

obsluhovaných priamo hráčmi, telekomunikačnými zariadeniami a videohrami od 

06.00 hod. do 03.00 hod.,  

h) prevádzkový čas všetkých prevádzkarní obchodu a služieb na území mesta zo dňa 

31.12. príslušného kalendárneho roka na 01. 01. nasledujúceho kalendárneho roka 

je neobmedzený.  

5. Podnikateľ je povinný dodržiavať povolený prevádzkový čas, verejný poriadok 

a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, pričom v reštauračných prevádzkach 

prispôsobí svoju činnosť tak, aby sa zákazníci nezdržiavali v prevádzke po uplynutí 

prevádzkového času.  

 

Článok 4 

KONTROLA 

1. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonáva Mestská polícia vo 

Svidníku a Mestský úrad vo Svidníku, odbor sociálny, zdravotný, podnikateľskej 

činnosti a obchodu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ján Holodňák, v.r. 

            primátor 
 

 

 



DÔVODOVÁ SPRÁVA 

1. Podrobné vysvetlenie všeobecne záväzného nariadenia 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) sa skladá zo štyroch článkov. 

V prvom článku Úvodné ustanovenia je určený okruh spoločenských vzťahov, ktoré VZN 

reguluje. Sú to vzťahy súvisiace s podnikaním právnických osôb a fyzických osôb – 

podnikateľov, ktorí majú zriadené prevádzky. VZN normatívnym spôsobom upravuje časový 

diapazón otváracích hodín, pričom zohľadňuje potreby obyvateľstva, zásobovania, špecifiká 

jednotlivých prevádzok vo vzťahu k územiu mesta Svidník. Zaslanie oznámenia o otvorení 

prevádzkarne, určenie prevádzkovej doby, zmenu prevádzkovej doby a zrušenie prevádzky 

podnikateľ zasiela Mestskému úradu vo Svidníku, odbor sociálny, zdravotný, podnikateľskej 

činnosti a obchodu. Článok 3 VZN je obsahom najrozsiahlejší a najdôležitejší. V predmetnom 

článku sú zakotvené jednotlivé regulatívy prevádzkovej doby.  Kontrolu nad dodržiavaním 

ustanovení VZN vykonáva Mestská polícia vo Svidníku a Mestský úrad vo Svidníku, odbor 

sociálny, zdravotný, podnikateľskej činnosti a obchodu.   

2. Vzťah nariadenia k právnym predpisom vyššej právnej sily 

 

Právnym základom pre vydanie VZN je ustanovenie § 4 ods. 5 písm. a) bod 3 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom 

zriadení“). Z aspektu dvojjediného postavenia územnej samosprávy, ktoré vykonáva 

kompetencie originálne a prenesené, je predmetný návrh VZN koncipovaný v rámci originálnej 

pôsobnosti. Určenie regulatívov a obmedzení pre prevádzkovú dobu sa určite dotýka výkonu 

podnikateľskej činnosti ako činnosti ekonomickej za účelom dosiahnutia zisku. Sloboda 

podnikania je zaručená v článku 50 Ústavy Slovenskej republiky. Sloboda podnikania nie je 

zákonodarcom zaručená ako absolútna. Jedným z obmedzení je aj určenie prevádzkového času 

pre prevádzky obchodu a prevádzky služieb. Normatívne určenie prevádzkových hodín nesmie 

spôsobovať šikanózny výkon práva. Z tohto pohľadu je znenie článku 3 návrhu VZN v súlade 

s Ústavou Slovenskej republiky. Zohľadňuje nie len právo podnikateľov slobodne podnikať, 

ale aj oprávnené záujmy obyvateľov mesta Svidník ako spotrebiteľov.     

 

3. Ciele, ktoré sleduje 

 

V súčasnosti mesto Svidník nemá platné pravidlá určenia prevádzkovej doby, ktoré by 

vyššie uvádzané regulatívy upravovali normatívnym spôsobom. VZN č. 2/2018 zo dňa 7. 3. 

2018 zrušilo VZN č. 7/2011 o usmerňovaní ekonomickej činnosti. V zrušenom VZN sa 

nachádzali aj články, ktoré regulovali aj tento okruh spoločenských vzťahov. Mestské 

zastupiteľstvo vo Svidníku k zrušeniu VZN o usmerňovaní ekonomickej činnosti pristúpilo 

z dôvodu jeho nekonformnosti z právnymi predpismi vyššej právnej sily nálezom Ústavného 

súdu Slovenskej republiky III. ÚS10/01. Cieľom návrhu VZN je regulovať určenie času 

prevádzkovej doby normatívnym spôsobom v súlade s platnou legislatívou. 

 

4. Vplyv na rozpočet mesta Svidník 

 

Prijatie VZN môže mať vplyv na príjmovú stránku rozpočtu mesta Svidník. Porušenie 

ustanovení VZN je protiprávny delikt, za ktorý môže správny orgán udeliť pokutu. Pokuty, 

ktoré ukladá správny orgán – mesto Svidník, sú príjmom mesta Svidník.  

 

5. Vyhodnotenie pripomienkového konania 



 

 


